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Сърбия - БългарияДнес 6 Лесковац 
се открива

След провъзгласяването на 
Конституцията на Сърбия Спогодба за взаимни 

пътуванияПредсрочни Център за
парламентарни развитие

избори на 21 януари на Южна
Президентът на Република Сърбия Борис Тадич !■ ОПЦИЯ 

насрочи предсрочни парламентарни избори в стра- 
ната за 21 януари 2007 година. Датата на изборите 
беше договорена след консултациите между парла
ментарно представените партии във връзка със За
кона за провеждане на новата конституция на Ре
публика Сърбия.

В понеделник в Белград за- на Сърбия ще бъдат издавани 
вършиха консултациите между безплатно. С оглед на улесня 
министерствата на външните ване на пътуванията на сръ 
работи на Сърбия и България ските граждани България от 

режим след 1 крива генерално консулство в 
януари 2007 г., когато България Ниш. 
ще се присъедини към Евро
пейския съюз. Българският за- договорено изходните

поставени от сръбската страна 
пасаваните на българските

относно визовия
В хода на разговорите беше 

визи,
В голямата зала на хотел 

“Белград” в Лесковац днес ще 
се проведе пресконференция, 
на която ще бъде обявено от
криването на Център за разви
тие на Ябланишки и Пчински 
окръг. За значението на Центъ
ра ще говорят посланикът на 
Европейската комисия в Сър
бия Жозе Льоверас, шефът на 
белградския център на Евро
пейската агенция за реконстук- 
ция (ЕАР) Даниел Гюларис, 
както и постоянният координа
тор на ООН и представител на 
1ЖБР за Сърбия Ленс Кларк. 
На церемонията по тържестве
ното откриване се очаква да 
присъстват и министри в пра
вителството на Сърбия, посла
ниците на страните, подкрепи
ли сформирането на Центъра, 
както и представители на други 
международни организации у 
нас.

местник-министър на външни
те работи Тодор Чуров и по- в 
мощник-министърът на вън- граждани, да бъдат безплатни, 
шните работи на Сърбия Жел- В рамките на Спогодбата е пос- 
ко Краинович подписаха Спо- тигната договореност българ- 
годба между правителствата на ските граждани да могат да 
Сърбия и България за взаимни- влизат, пребивават и напускат 
те пътувания на гражданите, територията на Република 
Съгласно Спогодбата Бълга- Сърбия безвизово за срок от 90 
рия въвежда визов режим за дни в рамките на 6 месеца от 
гражданите на Сърбия от 1. датата на първото влизане. То- 
януари 2007 г. - датата на при- ва се отнася за притежателите 
съединяването на България на всички видове паспорти, 
към ЕС. Визите за гражданите

На прескон
ференция след
насрочването на
парламентарни
те избори в
Сърбия, прези
дентът Тадич

Министерският съвет на 
Европейския съюз

заяви, че всяко
наложено реше
ние за Косово е
абсолютно неп-

Договор за визови 

облекчения
риемливо и
евентуалният

>иВЙ акт на независи
мост на покрай
нината би могъл
за дълъг период
да дестабилизи- Основната задача на Центъ

ра, създаден със съгласието на 
кметовете на всички общини в

Министерският съвет на Евро- три подчертаха, че тези начинания 
пейския съюз в Брюксел прие ман- са зависими от “прилагането на ис- 
дат за преговори във връзка с реад- тински реформи” и призоваха 
мисия и визови облекчения за властите на Сърбия, Черна гора, 
гражданите на Сърбия и на други Босна и Херцеговина, Македония и 
страни от Западните Балкани. Албания да “засилят реформите” в 
Европейската комисия би трябва- областите: правова държава, бор- 
ло да започне договорите до края ба срещу организираната престъп
на ноември, за да бъдат приключе- ност и корупцията, 
ни “възможно по-бързо”, а 
най-късно до юни 2007 г. Европей- разисква и за намаляването на це- 
ският комисар за вътрешни работи ните за издаване на визи за всички 
и правосъдие Франко Фратини съ- граждани на Западните Балкани, 
общи, че първите договори за ви- докато за определени категории 
зови облекчения и реадмисия ще се визите ще бъдат безплатни и по об- 
състоят на 30 ноември в Брюксел, лекчена процедура ще се издават 

Европейските външни минис- за по-дълъг период.

ра целия регион,
а не само Сър
бия. Държавни- двата окръга, е задвижване и 

насочване на социално-иконо
мическото развитие на тази 
част на страната. Институции
те от този род, които съществу- 

западноевропейските

ят глава изрази
очакване, че
Контактната
група ще про
дължи своята ват в По време на договорите ще се

държави и в страните кандида
ти за присъединяване към ЕС, 
представляват истински двига
тел на устойчивото икономи
ческо развитие.

политика на
преговори за бъ
дещия статут на
Косово.

В.С.Б.
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Уведомяваме нашите абонати, които не са издъя- I 
жили сметката, че това трябва да направят до края 
на годината. Комерциалната служба11 (На стр. 2)Досегашният и ...
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Заседание на Общинския съветПреговорите за статута на 
Косово и Метохия “Екосело” край Погановски 

манастир?Ахтисаари да 

се оттегли К035С1ШР като собстве
ник на кафенето край Пога- 
нопски манастир и на значи
телна част на площите около 
кафенето, иска да изгради 
“Екосело”, екопътеки, басейн 
и др. такива за туристите, ко
ито посещават известния По
гановски манастир и Звонска 
баня.

Демократическата партия 
на Сърбия (ДСС) на премиера 
Воислав Кощуница смята, че 
специалният пратеник на ООН 
в преговорите за бъдещия ста
тут на Косово Марти Ахтисаа
ри не е обективен и трябва да 
се оттегли. С начина, по който 
води преговорите, Ахтисаари 
стигна до задънена улица, каза 
говорителят на ДСС Андрся 
Младенович.

Той би трябвало да остави 
преговорите на някой безприс

трастен и обективен, за да мо
же да се стигне до взаимнонри- 
смливо решение за Косово и 
Метохия, допълни той.

Преговорите за бъдещия 
статут на южната сръбска пок
райнина започнаха през февру
ари във Виена, по са в задънена 
улица, тъй като косовскитс ал
банци настояват за независи
мост, а Сърбия категорично 
отхвърля тази идея и предлага 
широка автономия.

За да реализира начинание
то си, собственикът трябва да 
направи проект, а за това му е 
необходимо съгласие от 
Общинския съвет.

По принцип такова съгла-

Трафикът на цигари през границата продължава сис дадоха членовете на ОС. ческите паметници. 
Но все пак нищо не може да При всеки случай идеята бе
се направи без градоустрой- поздравена, а членовете на 
ствена обработка на терена, съвета изразиха желанията 
С оглед на факта, че става ду- си тя и да се реализира.

На заседанието бяха обсъ-
В обратната посока

ма за площи, които са в не
посредствена близост до ма- дени и редица искове на час- 
настира, който е защитен кул- тни лица и местни общности

Общоизвестно е, че най-до- тта идват хора и събират цига- фришопа на границата печал- 
ходовна дейност сред населе- рите от тях. Това го знаят и тс- бата е и до 3 евро. 
нието край границата е цигаре- зи, които трябва да се борят
ният трафик. Почти 99 % от ра- срещу нелегалния трафик (“но потвърждава и заловеното ко- турно-исторически паметник, за разни видове помощи,
ботоспособното население трябва да ги заловят с доказа- личество от около 500 стека, т0 33 изработка на градоус- Прието бе и споразумение

скрити в международния влак тройствено решение трябва за установяване на регионал- 
И докато допреди известно за София или в багажа на опре- да се ангажира специализира- но сътрудничество при из-

що. Но главните “играчи” в то- време трафикът бе насочен към делен брой пътници в него. на фирма, най-вероятно граждането и ползването на
зи бизнес едва ли са от Ди- Сърбия, напоследък той тръг- Въпреки това трафикантите на Институтът за градоустрой- бъдещото регионално смети-
митровград. Разбира се, има и на в обратната посока към Бъл- цигари от двете страни на гра- 
тук десетина, които събират гария. Обяснението е много ницата не се отказват от “рабо- 
цигарите от дребните трафи- просто - в България цигарите тата си".

Че това е “лесна” печалба

(дори и децата) в граничните телства”). 
общини се занимават с това не-

ство от Ниш. Той пък трябва ще за твърди комунални от- 
да консултира Института за падъци.

А.Т.защита на културно-истори-А.Т.канти и ги карат към вътреш- драстично поскъпнаха, така че 
ността или пък от вътрешнос- на купен стек от Сърбия или от

Общината 

развърза кесията =**...•

Патилата напява да се движи с помощта на 
една тояга, а две са тежки за майката и на дъ- 
слабите й ръце. Койна е на 38 щерята допреди 
години, но е по-зле от майка няколко месеца 
си. Изостанала е в менталното бяха далеч от

' 'ХшВ 1

си развитие и не е в състояние очите на хората, 
сама да се грижи за себе си. И Махалата 
двете са на издръжка на Центъ- Свиньорище е

отдалечена пет
- Получават постоянна па- километра от ре- Дъщерята Койна 

рична помощ, която сега въз- гионалния път 
лиза на 5600 динара, а Койна Тлъмино - Кара- _
още 5200 за чужда грижа, така маница. Към нея могат да се де®елия сняг и ПРИ силните 
че имат за основни нужди. Но движат само трактори и коли с елиД1<; 
тъй като в селото няма мага- по-силни мотори. До сламена- - Еи, каква съдба ме си 
зин, първият такъв е в Долно та им къща сред буковата гора ’ оплаква се майката. Дяд ‘ ’ 
Тлъмино, след време ще се на- се върви пеша още един кило- сп0“ня си тя’ а сетне 3 
ложи да им съдействаме и при метър. Някогашните им съседи ми бяха сред заможнзд ме да_ 

(От стр. 1) ния общински бюджет и да набавката на стоки, казва Пе- се отселили, така че двете оста- ни-а 33 дочаках ДРУГИ д Нямах
обезпечим покрив над главите тър Митрев, директор на Цен- нали почти сами сред дивите ряват' Благодаря т ... №

В присъствие на представи- им Същевременно кметът търа за социални грижи в Боси- животни и орлите под Бела во- сили да спестя и , ме
тели на общинския Център за подчерта> че не само отборни- леград. да. Преди няколко месеца си ЗОСТРОЯ кът3433- ?”дн -. си.
социални грижи и на местната ците на ос са допринесли да заминал и най-близкият им съ- йичУв31Ре постоянн ■ ^
общност в селото кметът на бъде решен жилищният проб- Въпреки, че средствата в сед Васко Величков, от когото е лен юмрук зададе на де ‘
Босилеградска община Влади- лем на двете жени а и други, общинския бюджет са ог- купена къщата за тях. Построе- след това ран0 0 г
мир Захариев им връчи ключ които свещеникът Йоан и раничени, отборниците и на е преди десет години, има ца'о майкатаот -■ V™-- — кгзкг ™ ■»* ■ ч>«°ствена близост до досегашната ха инициативата. гпииалпи рпижи настояват условия за живот. „ „„ „мотът на рб-

за която отборниците на Седемдесетгодишната Олга да помагат на закъсалите За разлика от новия си дом, ин^а РИ Милачко Йованчов,
гледа ключа, а из набръчканото си съграждани. Тази година майката и дъщерята в досегащ- - е кмет на селото ни, ме
й лице се търкалят сълзи. Не е за еднократна парична по- ния не са имали никакви усло- п,бпзхз и не позволиха да 3,1

- Съдбата иа двете жени е известн0 дали плаче от радост мощ са запланувани 1,3 ми- вия. Предполага се че сламена- ра3°р‘ ‘ гтяпчески дом. И се‘
Толо*ТмРти1™че°са ™ КЪЩа еп построена преди га^и етежко нотуксаникоре-
около 1,1 милиона вече са един век. От няколко години ___ л
пазличнабедРа’ озовали се 6 толкова пропаднала, че започ- ' в Божии*
И * налада скърца под тежестта на

<• ' Е, .3им
.[V ’

ра за социални грижи.

П. Митрев и В. Захариев с Олга Спасовска

им и
ОС отделиха от общинския 
бюджет 250 000 динара.

тежка, но дано в тази къща им иди от мъка Преди тридесети- 
бъде по-добре, каза Захариев на години останала вдовица и 
след като даде ключа на Олга. дила ПрИНудена да носи целия 
Добре е, добави той, че успяхме дом на плещИте си. Сега не ус- 
да подсигурим пари от скром-
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ЕС след приемането на България 
_____ и Румъния______ ____

Напролет 6 Димитровград В Новия български 
университет

реконструкция на 

сградите на гарата
Сертификат

за
балкански
политици

Необходими са 

реформиНа гарата в Димитровград стоящата реконструкция би 
неотдавна се проведе срещана трябвало да се финансира от 
представители на сръбските Европейската агенция за раз- 
железници с представителите витие, като средствата ще бъ- 
на Европейската агенция за ре- дат обезпечени от донорства.

* Всяко следващо разширяване ще трябва да 
изчака излизането от задънената улица по 
въпроса 3а европейската конституция

мани с квалифицирано мнозин
ство, а не с единодушие.

Комисията се обяви още за 
увеличаване на правомощията 
на Европейския парламент и за 
създаването на поста “европей
ски министър на външните ра
боти”. Всички тези реформи са 
предвидени и в европейската 
конституция.

Европейската комисия 
заяви, че след приемането на 
България и Румъния на 1 януа
ри 2007 година всяко следващо 
разширяване ще трябва да из
чака излизането от задънената 
улица по въпроса за европей
ската конституция. Проектът, 
който бе отхвърлен миналата 
година на референдуми във 
Франция и Холандия, продъл
жава да се ползва с подкрепата 
на мнозинството европейски 
депутати.

На официалната церемо
ния в НБУ вицепремиерът и 
министър на външните рабо
ти Ивайло Калфин връчи сер
тификати на успешно завър
шили регионална програма 
на българското Училище за 
политика 
бат в Югоизточна Европа. 
Присъстваха посланици, как- 
то и ректорът на университе
та доц. д-р Сергей Игнатов. 
25-те млади лидери са от 
Албания, Румъния, Босна и 
Херцеговина,
България, Сърбия и Македо
ния. Това е редовна програма 
за специализация по полити
чески мениджмент в Учили
щето за политика към Новия 
Български университет. То 
предлага интерактивна поре
дица от 4 курса, които имат за 
цел да насърчават установя
ване на стабилна общност от

Европейският съюз ще тряб
ва да се реформира, ако иска да 
продължи да приема нови 
страни членки след България и 
Румъния. Това препоръча ко
мисията по конституционните 
въпроси на Европейския пар
ламент.

Реформирането на Съюза 
преди каквото и да било бъде
що разширяване е от съществе
но значение, за да може той да 
функционира по-ефективно, 
по-прозрачно и по-демокра- 
тично, подчертава комисията. 
Сред необходимите реформи 
тя посочи въвеждането на нова 
система за гласуване с квали
фицирано мнозинство, която 
би улеснила взимането на ре
шения от Съвета на министри
те, както и значителното раз
ширяване на областите, в кои
то решенията ще бъдат прие-

политически де-

Хърватска,
вече

конструкция и развитие. Бяха Работите ще започнат напро- 
обсъдени възможностите за ре- лет и би трябвало да приклю- 
конструкция на сградите на жп чат до края на 2007 година. По- 
гарата в Димитровград.

Както е известно, преди око- колко пари са необходими за 
ло една година бе завършена тези поправки, 
реконструкцията на линията от 
Димитровград до границата с 
България. След това бе попра
вена и разширена самата гара, 
като бе увеличен броят на ко
ловозите. Гарата и линията до 
границата бяха елекртифици- 
рани и сега от Димитровград 
до София се движат електри
чески композиции.

На жп гарата в Димитров
град, която според подписано
то междудържавно споразуме
ние е обща, се намират 7 сгра
ди, които се ползват от различ- дър на река Бояна”, 
ни служби за нуждите на жп 
транспорта на стоки и пътни
ци. Тези сгради все още не са 
ремонтирани, въпреки че е 
оповестено от края на този ме
сец да започне да се прилага 
споразумението за обща гара 
между Сърбия и България.
Според Марина Савич от отде
ла за стратегическо развитие 
на сръбските железници пред-

политически лидери и лидери 
на гражданското общество, 
основаваща се на споделени 
ценности и визия за бъдещето 
на региона.

не на този етап още не се знае
Т. Петров

А.Т.

Спортната зала 6 Димитровград 
се строи едно десетилетие_____

Работите приключват до 

края на годината?
За строежи, които продължават с години, в моинициативно напуснаха строежа 

народните песни се казва: “строи се като Ска- и трябваше много усилия и търпе
ние да ги върнем. Останали са мал- 

Нещо подобно се случва и със строежа на ко работи, които ще струват някъде 
спортната зала в Димитровград, за който тази около 600-700 000 динара. И те вър- 
година е юбилейна — десета! Ще бъде ли и пое- вят много бавно, поради малкия 
ледна и какво още трябва да се направи, за да брой работници, 
бъде завършена, питаме Васа Алексов, замес
тник-кмет на общината, който е начело на съ- работите върху противопожарния път около

залата, за което още миналата година са отде- 
“Останали са някои окончателни работи, лени милион и половина динара. Завършване- 

които и досега е трябвало да бъдат завършени, то на този път е основното условие да може да 
но са закъснели поради редица обстоятелства, се търси провеждане на първия технически навРеме, залата до края на годината би трябва- 
а преди всичко поради неизпълняване на дого- преглед на залата. С решение на кмета на об- л0 ^ °ъде готова • изтъква Алексов. 
ворените работи от страна на “Прогрес” от щината е сформирана специална комисия, коя- Отделен е въпросът каква е цената на ди- 
Пирот. Както е известно, по едно време те са- то е направила анализ до коя точно степен е за- митРовгРаДския Скадър край Нишава”.

вършена залата. Този анализ е изпратен до 
главния строител “Прогрес” и до всички, анга
жирани на строежа. Те отделно трябва да под-Освен това тези дни трябва да продължат
готвят документация за провеждане на първия 
технически преглед.

Следователно, доколкото всичко приключи
вета за довършване на залата:

По 40 000 дин. на некомерсиалните 
селскостопански имения 

________ 6 Босилеградско_________ фотообектива

Помощ за 400 души Четирима
ученици,Около 400 собственици на за отпускане на безвъзвратни 

некомерсиални селскостопан- средства на собствениците и на 
ски имения и техни членове от членовете на некомерсиални 
Босилеградско на над 55-го- селскостопански имения, при 
Дишна възраст, тези дни без- условие да са на над 55-годиш- 
възвратно получиха по 40 000 на възраст и иай-малко с 10 го- 
динара от правителството на дишна застраховка при Репуб- 
Сърбия. Посредством боси- ликанския фонд за пенсионно и 
леградския филиал на Комер- инвалидно осигуряване на зе- 
сиална банка досега тази сума меделците. 
са получили общо около 480 
луши, понеже в първия тур през бен интерес сред по-възрас- 
Юли тази година, безвъзврат- тните земеделци в общината, 
чите средства бяха отпуснати така че голям брой от тях си ре
чало земеделци. гистрираха селскостопански

През месец март тази година имения, 
чравителството обяви

една
даскалица
н два
дневника!

Конкурсът предизвика осо-
Звучи куриозно, но всъщ-

с .ност е тъжно.
Понеже в първи и втори ____ _

клас оценките не се изказват с цифри, а се Т6тИ 0Т трети и четвърти друг дневник! 
описва знанието на ученика, то за единия п 10ва 6 факт от училището в Трънски Одо 
ученик от първи клас е един дневник, а за ровци'конкурс П.Л.Р. А.Т.
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Асоциацията на българските села 
започва кампания

Визита на пфемиера на Естония Андрус 
Ансип в България

“Да възродим 

българското село” Естония откри посолство 

в СофияЗапочва национална кампания във всички области на Бълга
рия под мотото “Да възродим българското село", съобщиха ор
ганизаторите от Асоциацията на българските села.

На срещи е хората от селата, кметовете на общини, селски 
кметове, представители на организации и фирми, работещи в се
лата, а също и с представители от сферата на образованието, ту
ризма, културата и религията, ще бъдат дискутирани начините, 
по които Асоциацията ще спомага за решаването на належащите 
проблеми в селата.

Едни от основните теми по време на срещите ще бъдат за ро- 
на Асоциацията на българските села в привличането па пре-

На двудневно официално 
посещение по покана на ми
нистър-председателя Сергей 
Станишсн в България пребива
ва премиетьр на Естония 
Андрус Ансип. Двамата пре
миери откриха съвместен биз
нес форъм в Българската тър
говско-промишлена палата, 
след зова присъстваха на от
криването на посолство на 
Естония в София,

България ще сс стреми да 
доближи нивото на икономи
ческия растеж на Естония, чии- 
то параметри са впечатляващи 
за целия Европейски съюз, зая
ви премиерът Станишев пред 
участниците в Българо-естон
ската бизнес среща. Естонска
та търговско-промишлена ка
мара отчита растеж от 12%, каза генералният

лята
ки инвестиции в селата, популяризиране на българското село в 
чужбина, проблемите в българските села и др.

Затварянето на АЕЦ Козлодуй 
предвестява

Зима, суха 

и студена!
Премиерите Андрус Ансип и Сергей Станишев

директор на палатата Сиим Райе.
Премиерите Станишев и Ансип се обедини

ха около мнението, че стокообменът между 
двете държави е незадоволителен и не отгова
ря на потенциала им. Двамата премиери са 
уточнили, че е необходимо да се ускори рабо
тата по редица споразумения между България 
и Естония, сред които е и споразумението за 
избягване на двойното данъчно облагане.

- Естония нама да налага никакви рестрик- 
ции върху свободното движение на работната 
сила и няма да ползваме никакви рестриктив- 
ни мерки спрямо България и Румъния, заяви 
премиерът Андрус Ансип в отговор на въпрос 
на пресконференция след срещата му “на че
тири очи” с министър-председателя Сегей 
Станишев. - Принципът на свободното движе
ние на работната сила е една от основните 
свободи в Евросъюза. Това е много важно за 
Естония, защото бихме желали да видим рав
нопоставено третиране в рамките на Съюза, 
подчерта той.

Оп.4441011010 за 31 декем- издание “Енергия в Югоизточ- 
нри затваряне на два от четири- на Европа”. Парадоксално, но 
те реактора ма АЕЦ Козлодуй и България може да се сблъска 
,е очаква с февога в много от с енергийна криза, при положе- 
страните на Балканите. Това е ние, че вътрешното потребле- 
така. защото страни като Алба- ние се увеличава едновременно 
мия, Македония и Черна гора с икономическия растеж. Дото- 
зависят в голяма степен от вно- тава България остава важен из- 
са на електроенергия на прием- носител на Балканите: минала- 
ливи цени от България, се по- та година е продала 7,6 терава-

Първанов прие 

Ансип
Президентът Георги Първанов прие ми
нистър-председателя на Естония Андрус 
Ансип и придружаващата го делегация.
- Стремежът на България 
стабилен, последователен и предсказуем 

ЕС и да засилва съюза, а не да

е да бъде

сочва в материал, изготвен от та, от които половината само в 
Балканската мрежа за журна- Гърция.

член на
бъде в тежест, подчерта държавният 
глава, като оцени високо доброто равни
ще на политическия диалог между Бъл
гария и Естония.
- Естония реши да открие посолство в 
София именно поради високата оценка 
на ролята на България като истински 
лидер в европейската интеграция на 
Балканите, заяви премиерът Ансип.

При това положение, много 
Затварянето на трети и чет- от страните на Балканите се

листически разследвания.

върти реактор ще доведе до опитват да намерят алтерна- 
спад с 40 процента на количес- тивни източници за снабдяване 
твото ток, което покрива енер- с електроенергия. Тревогата 
гийния недостиг на Албания, засилват и синоптиците, които 
Македония, Черна гора и об- предвиждат суха и студена зи- 
ластта Косово, се посочва в ма. 
анализ на специализираното

Когато миналото оживява (6)

Шипка - храм “Рождество Христово
В южните склонове на Стара пла- дество Христово” и привличат вни- работен 

нина, край град Шипка на фона на манието на пътуващите през Шип- дърво с богата позла- 
планината се очертават позлатени- ченския проход. Повече от един век тена дърборезба. 
те куполи на храм-паметника “Рож- той напомня за безпримерния под- Иконите върху него

вит и саможертва на героите, падна- са дар от руския ма- 
ли за освобождението на България, настир “Св. Панте- 
Храм-паметникът “Рождество Хрис- леймон” в Атон, Рьр- 
тово” е посветен на загиналите в ция.
Освободителната война руски воини 
и български опълченци.

Идеята за построяването на храм ма са дело на руски 
в памет на загиналите за освобож- художници. Редом с 
дението възниква сред руското об- библейските 
щество веднага след края на война- са изписани образите 
та. Главни инициатори са Олга Ни- на руски и българ- 
колаевна Скобелева
прославения генерал Скобелев и църковни 
граф Николай Павловия Игнатиев - както и на истори- 
известен руски политик и дипло- чески личности, ка-

от липово

По-голямата част
от стенописите в хра-

сцени

майка на ски просветители и
деятели,

нонизирани от дветемат.
Построен по проект на академик църкви.

Томишко в стила на руската цър
ковна архитектура от XVII в. хра- криптата са разполо- 
мът е осветен през 1902 година, жени 17 мраморни 
Многоцветната украса на фасадата, саркофага, в които 
богатата детайлировка и пищната са положени остан- 
декоративност с изобилие на архи- ките на воините, загинали при от- взели участие в тези 
тектурно-художествени елементи браната на прохода през август сражения с турските 
му придават изключително ярък 1877 и в боевете край Шипка през (Следва)
вид. С големи художествени досто- януари 1878 година. Насаркофази- 
инства се отличава иконостасът, из- те са изписани войсковите части,

В двете галерии на

- истории60*11
аавоевател!1-

н.с';
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Съвместен проект на ОС и СНР В ученическото общежитие 6 Бистър

Догодина нов 

зелен пазар
Добри 

условия 

за живот 

и работа
За реализация на проекта ще са необходими 
около 6 милиона динара

Общинската скупщина в Бо
силеград и СНР ще финанси
рат уреждането на зеления па
зар в града. Според предвари
телните изчисления, за реали
зацията на този проект ще са 
необходими около 6 милиона

планираме да построим и един

ОС и СНР до края па тази и 
в началото на следващата 
година съвместно ще фи
нансират и проекта за обо
рудване на всички местни 
общности с компютри и 
телевизори.

Съществуват реални 
шансове от следваща
та година училището 
безплатно да осигуря
ва храна 3а децата, 
така че родителите 
им да не донасят про- Учениците в помещението за развлечение 
дукти от къщи.

В ученическото общежитие в продукти от къщи - определено се стараят да спазват хигиената 
Бистър, което около 25 години количество месо, картофи, боб, и да извършват задълженията 
работи в състава на подведом- зеле, моркови, ориз, сол, захар си. 
ственото осмокласово учили- и др., а готвачката прави ядене- 
ще в селото, в момента живеят то за децата, 
и се готвят за занятия 12 учени
ци от пети до осми клас - по 6 ве от следващата година учи- а тази есен Христов и ученици- 
момичета и момчета. По две лището безплатно да осигуря- те са уредили двора около об- 
деца са от Горно Тлъмино, До- ва храна за децата, така че ро- щежитието. Поставена е нова 
ганица, Ярешник, Караманица дителите им да не донасят про- ограда от телена мрежа, която 
и Бранковци, а по едно от На- дукти от къщи. Това стана из- осигури централното училище 
зърица и Рикачево. Те са в об- вестно след като Общинската в Босилеград, на която е мон- 
щежитието от неделя вечер до скупщина в Босилеград неот- тирана и входна врата, поста- 
петък следобед докато през уи- давна прие инициативата на вени са и боядисани няколко 
кенда си заминават вкъщи, директора на основното учили- кошчета за смет и пр. От тази 
Преди двадесетина години в ще Методи Чипев от общин- година общежитието разпола- 
него пребивавали и по педесе- ската хазна да бъдат отпускани га и с телевизор, подарък от

субсидии за учениците, които сдружението “Босилеградско”
Условията за живот в обще- живеят в общежитията в Бис- от Скопие, така че учениците 

житието са сравнително добри, тър и в Долна Любата.
Разполага с три спални стаи,
отделно помещение за учене и навреме да си учат уроците и 
развлечение, санитарен възел и да пишат домашните си упраж

нения, а съдействам и в органи-
Учениците, които живеят тук зирането на свободното им 

ползват и услугите на учени- време и в културно-забавните Нс1 П0НС1ЮН0р11ГП0 
ческия стол, където ежедневно им активности, казва възпита- 
получават по три оброка. Роди- телят Винко Христов. Всички 
телите донасят хранителните ученици са прилежни и винаги

динара, а на срещата между 
представителите на СНР и кме
та Владимир Захариев е дого- обект за продажба 
ворено той да бъде реализиран 
до 1 май 2007 година.

За разлика от досегашните

на мляко,
сирене и други млечни продук
ти, казва Захариев. Проектът 
включва и монтиране на мета- 

съвместни проекти, за чиято лен покрив над целия пазар и 
реализация СНР осигуряваше осигуряване на нови сергии, 
по 67% от общата стойност, се- Вече е договорено съответни 
га по-голяма част от средства- служби при УНДП да изготвят 
та ще бъдат осигурени от об- проектодокумента. Освен от 
щинската хазна. Допълнително бюджета си, общината ще по- 
ще бъде уточнено какво ще бъ-

Преди началото на тази 
учебна година са варосани и

Съществуват реални шансо- почистени всички помещения,
ложи усилия да осигури сред
ства и от други източници. 

През миналата година кому- 
колко ще участва американска- налното предприятие “Услу- 
та фондация. га”, в чийто състав е зеления

- Освен реконструкцията на пазар, извърши частичен ре- 
сегашната ограда, монтиране- монт на оградата и на сергиите 
то на нова входна врата, както

де съотношението и колко па
ри ще осигури общината, а с

и построи нова чешма.
и прокарването на нова канали
зационна мрежа и водопровод,

П.Л.Р.

Босилеградските танцьори 

във Вишеград и Бело блато
I тина ученици.
I

вечерно време имат възмож- 
- Старая се децата редовно и мост да гледат телевизор.Фолклорният ансамбъл към Центъра за култура в Босилег- 

рад довечера ще изнесе концерт от народни танци и песни в 
| босненския град Вишеград. Покрай първия танцов състав в 

програмата ще участват и изпълнители на традиционни на- 
: родни инструменти от Босилеградско и вокални солисти.

На 18 ноември фолклорният ансамбъл ще изнесе концерт и 
в Бело блато. Това ще стане в рамките на традиционното ме
роприятие “Българиада”, което организират банатските бъл- 

| гари.

П.Л.Р.

В Сдружениетопр.

Срещи с 

колегите от 

Сурдулица 

и ьуяновац

П.Л.Р.

.ч ШДирекцията за строителни площи и пътища ■юШ ,/гХг.Построени чешми и стълби ш ' -
> ^ Представители на Общин

ската организация на пенсио
нерите в Босилеград миналата 
седмица бяха домакини на свои 
колеги от пенсионерските ор
ганизации в Сурдулица и Буя- 
новац. На срещите между ръ
ководствата на трите сдруже
ния били разисквани въпросите 
за организиране на редовни из
бори на всички нива в рамките 
на Съюза на пенсионерите на 
Сърбия, както и за реализация
та на годишните им планове. 
Постигнат е договор до края на 
тази и в началото на следваща
та година за пенсионери от 
трите общини да бъдат оргаии- 

^ зирани съвместни екскурзии в 
София, Вранска и Буяновашка 
баня и Власина.

В клуба на пенсионерите се 
проведоха и състезания по 

_ шахмат между “пенсионерски-
площи и пътища отпусна пари хилади динара, а извършител на работите те» отбори от трите общини, 
за две чешми в града, които са беше босилеградската строителна фирма н н
включени към стария водоп- “Явор”, 
ровод от Рисовица. Едната е 
построена на ъгъла на улиц 
“Георги Димитров” и “Рисови
ца”, а другата на улица “8 сеп-

VОбщинската Дирекция за строителни неже по тези трасета всекидневно минават
много хора, а не съществува възможностплощи и пътища в Босилеград през този

месец финансира изграждане на бетонни на тези места да бъдат прокарани улици, 
стълби на пътеката за пешеходци от мес- За реализацията на проекта Дирекцията е 
тността Гуйчак към гробищата, както и на изразходвала около 1,1 милиона динара, а

квартал Краин дол. Стълбите извършител на работите беше частната
к строителна фирма “Солид от Раичилов- Ш

ци. Дължината на стълбите от К 
Гуйчак към гробищата е 182, а рН 
на другите две в местността Щ 
Краин дол 151 метра. На цяла
та дължина на стълбите е пос
тавена метална ограда, а те са 
широки 1,2 метра. Покрай 
стълбите в Краин дол е пос
троен и бетонен канал за от
веждане на замърсени води.

ЦС Шф.лве пътеки в 
са от голямо значение за населението, по- '*■ 1

ШшфшйШ0■тт
С цел алтернативно снабдя

ване с вода при евентуални Стълби от Гуйчак към гробищата 
аварии на градския водопро
вод Дирекцията за строителни тември”. За тази цел тя е изразходвала 58,5

Всички срещи завършиха на
равно. Домакините организи
раха тържествен обяд в поме
щенията на клуба.

Сега в Босилеград има 5 чешми с вода 
от резервоара в Рисовица.ите

П.Л.Р. П.Л.Р.
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Санация на пътища Засега без снегоринБольевска бара - 

Каменичка река
Общинският съвет на Ди- тно как ще работи “Комуна- 

митровград не разреши на мес- лац" през следващата година 
тното комунално предприятие на граничния преход, имайки 
“Комуналац” да купи снегорин, предвид, че България ще влезе 
чиято стойност е 19 милиона в Европейския съюз, в след- 
динара. Предложение за купу- ствие на което броят на камио- 
ванс на съоръжението даде ните, преминаващи през прехо- 
Управитслният съвет на фир- да, може да се намали драстич- 
мата като допълнение на Прог- но, 
рамата за работа на предприя
тието през 2006 г.

Най-енергични противници справка към митницата в Ди- 
бяха членовете на Общинския мигровград дали може купува- 
съвет Милча Марков и Иван него на снегорина да се 
Донков. И двамата споделиха, третира като инвестиция на 
чс не с време да се влагат тол- митницата за поддържане на 
копа пари, тъй като не е извее- прехода.

I
Сръбският 

“Глас” тези дни информира, че 
съдия-следователят на Вис
шия съд в черногорския град 
Бийело поле Милан Й. Смоло- 
вич наложил димитровградча- 
ните Бранислав П, (22 г.) и Ио- 
вица И. (22 г.) да бъдат задър
жани в предварителен арест.

Освен за фалшифициране на 
пари, Бранислав е заподозрян, 
че заедно с Йовица 
углавно дело “неупълномоще
но производство и пускане в 
оборот на наркотици”. На 8 
септември в следобедните ча
сове през полицейския пункт 
Драгачевац в автомобил мар- 
ка “Пежо” с пиротски номера 
Бранислав П. внесъл в Черна 
гора неопределено количество 
марихуана. През същия ден в 
село Петньица той давал дро
гата на консуматори.

ежедневник
Участъка от регионалното на от 3600 м с без асфалтова 

направление от Долни Криво- настилка и ако от Димитров
ден до моста на Каменичка ре- град до Долни Криводол с ко

ла трябват 30-45 минути за 27 
км, то за останалите непълни 4 
км трябват почти също толко
ва. За жителите на Изатовци и 
по-нататък на Каменица, Брай- 
ковци и Сенокос това наистина 
с много, тъй като по изровения 
път често спират и автобусите.

За насипване на пътя са 
предвидени 700 мЗ чакъл и към 
2000мЗ асфалтови стърготини. 
Колко това ще свърши работа, 
още повече, че стърготините се 
слагат през доста студено вре
ме, остава да се види. Във всеки 
случай би трябвало да е 
по-добре от сегашното поло
жение. Остава обаче горчивият 
вкус от обещанията на много 
идвали тук “високи” политици, 
че този път ще бъде асфалти
ран, понеже същия с в компе
тенция на републиката. Обегца-

Общииският съвет поиска от 
“Комуналац” да се обърне заРадейна - 

Смиловци
Една от най-старите ас
фалтирани отсечки е Ди
митровградска община е 
тази от Радейна до Сми
ловци. На места там още 
стои първата асфалтова 
настилка.
Въпреки настояннята (и 
обещанията) отсечката да 
получи нова асфалтова нас
тилка, това ще стане до
година през пролетта, тъй 
като сега вече строителни
ят сезон свърши. Затова до 
началото па зимата пътят 
ще бъде само подготвен за 
асфалтиране.

извършилБ. Д.

Изложба на икони
В Градската галерия в Димитровград във вторник ще бъде 

открита изложба под название “Чудотворци от Богородични 
икони”. Ще бъдат експонирани копиега на чудотворни икони 
на Прссвета Богородица от Света гора, България и Русия, как- 
то и миниатюри, икони и хоругви, изработени от възпитаници 
на Детската школа по иконопис “Захари Хоград” към Енорий
ски център “Покров Богородичен” в София.

Б. Д.

ка (Изатовци), по-точно от 
Больевска бара до споменатия нието ще се изпълни, но няма

да бъде сложен асфалт, а ас
фалтови стърготини. Пенсионерите доволни 

от екскурзиите
мост, вече десетина години се 
готвят да строят всички местни 
правителства. Пътят с дължи- А.Т.

Ново улично 

осветление
Съзюът на пенсионерите в екскурзии. Тази година органи- 

Димитровград тази година за зирахме една такава обиколка 
членовете си организира 7 ек- до Пазарджик, Батак и Велин- 
скурзии в страната и в Бълга- град, но видяхме, че за нас пен- 
рия. Председателят на Съюза сионерите това е прекалено 
Павле Тодоров сподели, че за напрежение и затова в бъдеще 
екскурзиите пенсионерите ви- ще посещаваме само места, ко- 
наги били твърде заинтересо- ито не са отдалечени повече от 
вани, така че и през следващата 300 километра”, каза Тодоров.

Димитровградчани тази го-

*450 ноВи крушки по улиците
Уличното осветление в Ди- други, които се считат от зна- 

митровград от известно време чение за града. Стълбовете ня- 
не функционира както трябва, ма да бъдат подменяни. Стой- 
На много места крушките или носта на проекта е 44 200 евро
са угаснали или “жмикат”. или около 3 милиона и 400 хи- Членовете на Съюза на 

От отдавна се говори за ново ляди динара. С 50% от сред- пенсионерите от Гоин дол и 
улично осветление, но тъй като ствата (в материал) участва Желюша наскоро ще могат 
първия търг не успя, трябваше СТ2 от Германия. Разходите за да контролират кръвното 
да се обяви нов. Този път го демонтаж на старото и монтаж налягане и нивото на за-

“Елпорт” от Пирот, на новото улично осветление харта в клона на организа-
който наскоро трябва да започ- поема общината. говорено‘межде ръковод-д°'
не да слага нови крушки тип След като бъде подменено Здравен
“Минел Шредер”. Както ни ос- уличното осветеление и бъде ддм ц ;(о Съю.ш Теш ?слуги 
ведомиха от комуналната об- направена реконструкцията, безплатно ще вършат меди- 
щинска служба, общо ще бъдат главната улица ще получи съв- цински сестри от Здравния 
поставени 449 такива лампи на сем друг вид. дом.

година ще организират пътува- 
ния. “Опитът ни научи, четряб- дина няколко пъти са били до- 
ва да отбягваме двудневните макини на пенсионери от вът

решността на Сърбия и от Бъл
гария. За гостите от вътреш
ността на Сърбия най-интерес
ната “забележителност” в Ди
митровградски край бил гра
ничният преход “Градина”!

За най-интересна екскурзияспечели
през тази година Тодоров оп
редели последната, която бе Група димитровградски 
проведена преди няколко сед- пенсионери по време на 
мици, до върха Бабин зъб на екскурзията на Бабин 
Стара планина. зъб

Б.Д.А.Т.главната улица и на няколко

ВНаши нрави Щука от 11 килограма!Според вкуса или
Под моста или както някои го наричат Димитровград

ските рибари То
ма Марков и Ва
сил Милев тези 
дни от Смилов- 
ско езеро издър
паха щука с 
тегло над 11 ки
лограма. По ду
мите на опитния 
рибар Марков, 
това е най-голя- 
мата щука, хва
ната в Димит-

'лтк'-- - ровградския
■-I край.

подлеза под магистралното шосе на улица
“Христо Ботев” в Димитровград внимание
то привличат две противположни неща. От 
едната страна се забелязва хубава стенна ри
сунка с надпис: “Обичам те”, докато от дру
гата страна е надписът “Хитлер”. “Автори-

Б.Д.те” и на рисунката, и на надписа
не са известни. Тома Марков и 

Б- Д' Васил Милев
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В сряда 6 Сурдулица Анес 6 Сурдулица

Преглед на ромските 

културни постижения
Панаир на 

трудоустрояването
Сурдулишкият филиал на Националната служба за тру

доустрояване във Враня е поканил работодателите и безра
ботните да се срещнат днес в Младежкия дом. Целта на ме
роприятието е да се установят преки контакти между търсе
щите и предлагащите работа в Сурдулица.

В момента в списъка на безработните в общинския фили
ал фигурират имената на 4 284 души, почти половината от 
които - 2075 са неквалифицирани работници, 1135 среднис- 
ти, 151 с полувисше и 151 с виеше образование. Същевре
менно като дефицитни кадри в този филиал са преподавате- 

английски и сръбски език, математици и инженери по 
телекомуникация.

С сряда Сурдулишкият цен- ромското национално малцин- 
тър на културата бе домакин на ство в нашето общество. В раз- ки”. 
Прегледа на културните пости- говорите участваха председа- 
жения на ромите от Пчински и телят на Световната организа- 
Ябланишки окръг. Мероприя- ция на ромите д-р Райко Джу- 
тието се проведе в рамките на рич, председателят на Съюза 
международната програма на ромите в Сърбия Йован 
“Десетилетка за включването Дамнянович, Витомир Михай- 
на ромите 2005-2015". лович, председател на Нацио-

Най-напред в разговори на налния съвет на ромите в Сър- 
кръглата маса беше направен бия, ръководителката на бюро- 
анализ на предприетите кон- то на Европейския център за 
кретни мерки за реализация на малцинствените права в Бел- 
Акционната програма за по- град Наташа Манковска, коор- 
добряване на положението на динаторът Байрам Халити,

както и високопоставени поли- 
___________________________тичесаки и културни деятели от

зикалното щастие - дъх човеш-

Д.М.

Среща на 

лужничани
ЛИ ПО

На 24 ноември от 19 часа 
в хотела “Сърбия” в Белград 
за втори пореден път офици
ално ще се срещнат хора по 
потекло от бабушнишкия 
край. Именно, според думи
те на председателя на Сдру
жението на лужничани в сто
лицата Лазар Петрович то е 
едно от “най-възрастните”, 
но е регистрирано миналата 
година.

Председателят Петрович 
и секретарят на сдружение
то Векослав Пейчич канят 
всички заинтересовани луж
ничани да ги придружат 
следващия петък.

д-м.

шг
През фотообектиба

Сурдулица и НИП
II ллл ците из централните улици на
НЯП ЛпП ППП Сурдулица, привечер в голяма-

“ та зала на Центъра на култура-
РВПО О!! тас народни танци и песни се

представиха
ПЛ 0(*ТШЛ жествени дружества, както и

^ П1|1 театрални трупи на ромите от
пч VIII11151 тази част на Сърбия.
11011/1 Щс1 В рамките на мероприятието

В Галерията на Центъра беше 
открита изложба на фотогра
фии на известния фоторепор
тер Павел Ферандес Алварез от 
Швейцария под название “Му-

Когато конете 

“нямат” сайбии
културно-худо-

тЩРМЯ
ш*ш

От Националния инвестици
онен план са отпуснати 356 000 
евро за реконструкция и поп
равка на местните пътища на 
територията на Сурдулишка 
община. Шефът на проектан
тския тим и подпредседател на 
общинската скупщина в Сур
дулица Драган Йович посочи, 
че тази сума е отпусната за 
пътните отсечки Сурдулица - 
Масурица и Алакинце - Бинов- 
це, както и за санация на дупки-

Д.с. &

В организация на ЧК 6 Босилеград

Лекции по 

кръводаряване Конете на някои божичани и на съседите им от околните 
села, които и през зимата често се виждат по синорите между 
Божица и Власина, не са диви, както това преди няколко годи
ни заяви един наш колега, но са принудени да бъдат по плани
ните, понеже сайбиите им “не могат да ги намерят”, за да си 
ги приберат. Преди години стадото беше многобройно, сега 
наброява около двадесетина добичета. През ранната пролет 
някои от селяните приятно се изненадат, когато кобилите им 
доведат ждребета пред оборите. По-чести са обратните слу
чаи - колкото и да се държи заедно и се защитава, стадото е 
често на прицел на вълци. Преди месеци от хищниците пос
традали две ждребета.

те на местните пътища към се
лата Йелашница, Масурица и 
Долно Романовци. Представители на Завода за Червен кръст.

Тъй като парите от НИП са кръвопреливане от Ниш на 14
на банковата сметка на ноември изнесоха лекции пред се узнае днес, когато в съдей- 

общината, ремонтът на тези учениците от трети и четвърти ствие с нишкия завод за кръ-
клас в босилеградската гимна- вопреливане Червеният кръст

Какви ще бъдат ефектите ще
вече

пътища може да започне тези 
дни, когато се очаква да бъде зия и преподавателите от ос- в Босилеград ще организира 
избран и най-добрият изпъл- новното училище и гимназията акция в помещенията на Здрав-

за значението на кръводарява- ния дом.
Д.М. нето- Организатор на меропри

ятието беше босилеградският

нител.
П.Л.Р.

С България в сърцето
ха на миналото трябва да посе
ти Несебър. Несебър е град, кой
то, вярвам, у всекиго оставя 
дълбока следа и винаги го вика 
да се завърне отново. И аз съм 
една от любителите на древния 
Несебър. Всяка година му се 
завръщам отново и всеки път 
той ме изпълва с нови впечатле
ния.

Сутрин е. Слънцето тъкмо из
лизаше от светлия изток. На мо
ето сънливо лице изпращаше 
топлите си лъчи, които ме мил
ваха. Беше ми много приятно и 
аз се протегнах мързеливо. Ръ
ката ми удари в прозореца и в 
този миг разбрах, че съм в кола и 
пътувам. Ах, да, завръщам се от 
морето! За миг моето сърце 
прекри лека тъга. Винаги когато 
се завръщам от море, моето нас
троение е такова. Всеки път по
чивката ми става все по-кратка 
и ио-кратка въпреки повечето 
Дни, които прекарах на прекрас
ното черноморско крайбрежие.

Мислите ми се върнаха 
най-близкото минало. Колко ху
баво ми беше докато се къпехме 
в топлото море! И отново радос
тта влезе в моето сърце. Усетих 
сините вълни как милват моята 
кожа, чух шепота им, чух името, 
което призоваваха към мен...

Сърцето ми отново се изпъл

ни с топлина, то леко заигра и 
аз видях хубавите сини очи. Те 
се съединяваха със синьото мо
ре и просто не разбирах кой 
по-хубаво ме гледа. Още една 
причина, за да не забравя Черно 
море! Там изживях първата си 
любов и двете хубави сини очи!...

Край мен минаваха богатите 
предели на родната българска 
земя. Площите със жълти слън
чогледи правеха утрото чаров- 

а слънчевите лъчи още 
по-златисти. Сред родната земя, 
от двете страни на пътя, излиза
ха хубави градове и села, скри
ли се в зелените люлки на дръв
четата. Погледът ми докосваше 
хубавата природа, но мислите 
ми още бяха на морето. Споме
ните от посещението на люби
мото ми градче Несебър излиза
ха пред очите ми. Древните би
тови къщи и калдъръмени улич
ки ме върнаха в далечното мина
ло. Който иска да почувства ду-

Някъде в далечината чух ви
кат на чайките. Сепнах се и видях 
познатите предели от моята вто
ра родина. Пътуването вече бе
ше към края и аз отново разбрах, 
че и чайките са част от моето 
близко минало...

Оставям впечатленията в ед
но кътче от моето сърце и с из
пълнена душа се завръщам в 
родния ми край.

но,

в

Дали това куче пази тухлите пред входа на училището в 
Трънски Одоровци или чака някой от учениците? Може би е 
от съседните къщи и се върти около училището, защото деца
та му подхвърлят от закуската си, но позата му все пак предиз
виква респект у “чужденците”, които искат да влязат 
щето.

Мая Гюрова

(Есето спечели първа награда 
па конкурса “С България в 

сърцето ”)

в учили- 
А.Т
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Тържествена промоция на филма 
„Само още миг"на Владимир Манич

ЦНЦ Връчена е наградата 
1 „Стеван Сремац"

Слободан
Тишма
тазгодишен
лауреат

у

к-
■ л

■ IIV

“Сам човек - празна 

торба”
2 па представа за града. Това ис с гигантски уни

версален магазин, а албум от спомени, една 
I уникална тиха музика без име, един самодово

лен стил без претенция и достатъчен за всички, 
които могат п искат да го разберат, каза Владу- 

I шнч, обосновавайки решението на журито, в ко- 
сз'0 бяха още Снежана Божич и Мариана Мило-

: ; г

1к *В пълната зала на Клуба на войската в Ниш 
публиката поздрави филма и актьорите с 
бурни аплодисменти. *Дядо Нацко Николов 
като истински артист. *Освен авторите и 
артистите представиха се и димитров
градските музиканти и фолклористи.

В салона на пресцентъра на Ншикня център 
на културата във вторник беше връчена тазго
дишната литературна награда “Степан Сремац” 
на новосадскня писател Слободан Тишма за 
сборника от разкази “Урвидек”. Наградата за 
най-добрата белетристика, издадена на сръбски 
език през миналата година връчи на лауреата 
председателят на журито Слободан Владушич 
от Суботица.

В разказите си, поместени в сборника “Урви- 
дек”, Тишма предлага на читателите си една но-

шевич.
В благодарственото си слово лауреатът под

черта, че Стеван Сремац е бил традиционалист 
и като човек, и като писател, живял с сред наро
да и с народа и с всяко свое произведение е зак
рилял малките обикновени хора.

Наградата “Стеван Сремац” беше връчена в 
рамките на мероприятието “Дни на Стеван Сре
мац”, което традиционно се организира ог 
Нишкия център на културата.

“С връстниците едно време другояче може да разсъждава 
бяхме като слънчевите лъчи - човек, който на младини е жи- 
силни и сплотени. Сега останах вял в село, което е кипяло от 
самсничък. А сам човек е праз
на торба”. Тези умни думи на отеквали 
94-годишния Нацко Николов звукове на звънци и чанове, а 
от с. Изатовци, главния герой в през зимата весел смях и закач- 
документално-игралния етно ки по седенки... Тъкмо няко- 
филм “Само още миг” на Вла- гашното богато и весело, и нас- 
димир Манич, може би тоящето тихо и тъжно време в 
най-достоверно “рисуват” на- полите на Стара планина пре- 
шите обезлюдени краища, създава Владимир Манич с по- 
Отдавна е известно, че нищо не мощта на група артисти, фол-

живот, в което през лятото са 
момински песни иВ.С.Б.

Приключи „Балкан театър фест"

Участваха
228 трае вечно, че този свят поето- клористи и други сътрудници.

Дядо Нацко има деца, но неянно се видоизменя. Но какартисти 

от три 

страни

може да живее при тях, щото 
в пла-С помощта на Нишкия кул- дълбоко е пуснал корени 

турен център, Община Ме- | нината. Затова, въпреки столе- 
диана и други спонсори тър- тието върху плещите си, се оп- 
жествената промоция на ределил да живее сам там, къ- 
фшзма беше организирана дето е роден, където се влюбил 
много добре. Посетители- и оженил, дето са му се родили 
те можаха да видят кар- децата

Освен'ентусиазма Ма„„. 
Веселин Денков, да видят и прелестите на старопланин 

I чуят Снежана Спасич и ските села и хубостта на наше- 
Деян Найданович, както и неца, за качеството на филма 

Във фестивала участваха об- | димитровградските музи- много са допринесли авторите
канти и фолклористи под и изпълнителите на музиката - 
ръководството на Шпира Александър Петкович, Алек- 
Т пич кое, който изпълнява и сандър Васов, Снежана Спа- 
една от ролите във филма. сиц Деян Найданович Найда.

Милица Плавшич и Саша 
Арсенков.

“Ние врабчетата”, “Светът 
знае кой е Никола Тесла” и
“Жанка” са последните три
представления, които публика- Миломир Неделкович. Пиеса
та видя по време на “Балкан те- та е авторско дело на Момир що 228 артисти от три страни, 
атър фест”. Представлението Брадич. Гигов изрази задоволство и от
“Ние врабчетата” на българ- Представлението “Жанка”, броя на посетителите - около 

класик Йордан Радичков което бе изпълнено в послед- 2500 зрители са следили теат-ския
по вълшебен начин изнесе са- Ния ден на фестивала, говори за ралните представления и оста- 
модейният театър от българ- ЖИвота и трагичната съдба на налите културни прояви в рим
ския град Поморие. Чрез игра- някогашната сръбска актриса ките на фестивала, 
та на птиците писателят Радич- Жанка Стокич. Главната роля Във връзка с плановете за

от следващия “Балкан театър фес-

Като истински артист бе 
главният герой дядо Нацко, 
с когото някои от посети
телите се фотографираха 
“за спомен". М.Тодпрпп

ков преразказва цялото човеш- брилянтно изпълни една 
ко битие. Тъй като е наситена с най-добрите сръбски актриси т” Гигов сподели, че ще се по- 
много метафори, пиесата е Ружица Сокич. Помагаха й ко- ложат усилия в него да учас- 
трудна за разбиране. Всеки теа- летите Милан Михайлович Ца- тват театри и от дру! и балкан- 
тър, който я постави на сцена- ци и Вук Салетович. Автор на ски страни, но добави, че реа- 

истински подвиг. По- пиесата е Миодраг Илич, а ре- визирането на идеята е пряко
Славейко Салетович. свързано с разполагаемите фи-

та, прави
морийският театър показа, че Жисьор 
има достатъчно качествени ар- Разбира се, наградата артист нансови средства. 1еа1ърът

вечерта получи великата Ру- “Христо Ботев” и театърът от 
Представлението “Жан- българския град Костинброд 

със съвместния си проект 
“Балкан театър фест” са канди-

тисти, които са навлезли във на 
всичките тънкости на драма- жица
тичното изкуство. Режисьор на ка” е дело на белградския теа 
пиесата е Румен Велев. Журито тър “Славия”, 
имаше трудна задача да опре- в разговор за нашия вестник датствали за получаване на 
дели най-добрия артист на ве- след края на фестивала ръково- средства от европейските кул- 
черта. Наградата накрая полу- ДИтелят на димитровградския турни организации КА1 Ц и 
чи Жулиета Малчева, но остана театър Делча Гигов сподели, че ФАРЦ, чиято основна цел е да 
впечатлението, че не би било са осъществени основните це- подкрепят крайграничното 
несправедливо да бе присъдена ли „а проявата - публиката да сътрудничество в областта на 
на поне още 3-4 нейни колеги види качествени и жанрово културата.

разнообразни представления и 
С пиесата “Светът знае кой е да се установят връзки между 

Никола Тесла” се представи театрите-участници. “Може би тър фест” финансово подкре- 
Крушевашкият театър. Посве- сам0 2-3 представления не оп- пиха Министерството на култу- 
тена е на живота и делото на ве- равдаха напълно очакванията, рата на Сърбия, Община Ди- 
ликия учен. В ролите се прояви- “Кощана”, “Радован Трети” и митровград и Националният 
ха артистите Небойша Вранич, “Светът знае кой е Никола Тес- съвет на българското малцин- 
Момир Брадич, Весна Павло- ла” в никакъв случай не бихме ство, а Центърът за култура от- 

Миломир Неделкович. За могали да оценим като слаби, дели и собствени средства, 
на образа на н0 можем да кажем, че от тях 

Николай за артист сме очаквали повече, каза Ги-

БорДа припомним още веднъж, 
че тазгодишният “Балкан теа-

или колежки.

Творби от пленера 
„Погановски манастира

В Музея на минното дело и металургията в град Бор те л0Г0- 
експонирани художествени творби, сътворени по време н ‘ ,ха 
дишння пленер “Погановски манастир”. На откриване ит_0(- 
директорът на музея Сава Босиокович и директорът I. -
градския Център за култура Трендафил Петров.

вич и 
изпълнението 
Владиката

Б.Д-
Б. Д.
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1енЖЙатййреди ЗйАЮОиЛ СтОЯН ЛиЛЯНЗ
Българската народна сватба е едно от най-богатите на тра- Залюбил Стоян Лиляна, 
диционна символика тържества, отделните елементи на кое- заплакал Стоян, ПОвикнал, 
пушевногт Тбн си история на българската на мама се Стоян ожалил:
Д -у™ ме, майко, карай ме

г како да земем Лиляна,
Важен момент от сватбата е сва- на младоженеца. По време на ресане- Пиляна мома ебана 

тосването. От дома на момъка до до- то настроението в дома на момата е ^ ° удава,
ма на девойката се изпращат сватов- тъжно. Дружките я уговарят да не ос- Лиляна една на майка 
цици, които идват късно вечер. Къс- тавя моминството. Лиляна цръвен трендафил,
ГнТоолнитеТппИепгтСяе^ИЯ 6 мързан , На ресането на момата отговаря Лиляна златна ябука, 
с народните представи за етикет - да бръсненето на младоженеца, извър- Пипана олио ,папана 
се запази доброто име на момковия швано преди да вземе невестата от Лиляна ягне шарено. 
дом при евентуален отказ. Сватовни- дома й. То е тържествено и символи- ' Учим те, СиНКО, карам те, 
кът дава знак, че е дошъл да сгледа, зира края на ергенството. По време на Купи Си бръзи волове, 
като затваря вратата с гръб, сяда бръсненето под брадата на младоже- пазопи памни двопове 
до огъня и рови пепелта. Обикновено неца се държи кърпа, за да се съберат Р“30Ри Ра^ни Оворове, 
родителите не дават съгласие за сват- всички косми и да се опазят от магия. НОССи 211 ОСЛй ПЧСНица, 
бата от първи път, затова годежари- След това сватбарите тръгват за пченица че ти порасне, 
те ходят най-малко два пъти. Щом се невестата. У момината къща те нами- 
споразумеят, те се черпят. Това чер- рат пътната порта или входната врата 
пене се нарича кръчма и е нещо като затворени. За да ги пуснат, младоже-
потвърждение на сключения договор, нецът трябва да се пребори с брата на ^ Лиляни 1Пи ПОКйНи,
Към младите се отправят благопоже- невестата или да реши мъчни задачи, сите девойки че дойдат 
лания и благословии за дълготраен понякога да плати откуп. пченииа да ти пожнеят
щастлив брак. Голям дял се отрежда Преди да я вземат сватбарите, не- Т пожнеят,
на пръстена, който невестата получа- вестата се забулва с плътна червена оелки Лиляна че ООиое 
ва още при годежа. тъкан, така че лицето й да не се вижда, и она да ти помогне.

Сватбата продължава с редица При извеждането на невестата от до- Ка ти пченица пожнеят 
обреди в моминия и момковия дом. В ма й се пее прощална песен: аоиепп тика и а йидп ’
дома на невестата са засевките - об- вечери, еинко, че оиое,
ред, с който започва замесваното на Лиляна за рука вани,
сватбените хлябове. Освен за храна дома Я, СИНКО, ОС/пави.
те служат и като средство за симво- Сторил е СтОЯН, направил
лични изображения, които да имат и ^ . ’ *
магическо въздействие върху бъдеще- како 30 майка учила:
то на младоженците. В брашното Купил си бръзи волове,

изорал рампи дворове, 
посеял бела пченица,

17 ноемврй 200б 9шшш
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Нароана песен Е

сите девойки дойдова 
водица да си наточат 
у тия стомни шарени, 
невести с гюгюми сребрьни, 
Лиляна мома не дойде 
водица да си налее, 
студена вода медена 
от тая чешма шарена, 
у тия стомни шарени. 
Викнал си Стоян, заплакал 
на майка пак се ожалил:
- Учи ме, майче, карай ме 
како да земем Лиляна, 
Лиляна мома убава,
Лиляна една на майка. 
Лиляна златна ябука, 
Лиляна цръвен трендафил. 
Лиляна ягне шарено.
- Учим те, сине, карам те, 
на умрел се ти престори, 
постеля че ти начииим, 
постеля, синко, шарена, 
свечица че ти запалим, 
сейте девойки че дойдат 
китчици да ти донесат, 
свечица да ти запалят, 
белким Лиляна че дойде. 
Сторил е Стоян, направил 
како го майка учила:
На умрел се он направи 
постла му майка постеля, 
постеля бела, шарена, 
свеча му майка запали, 
селските моми дойдова, 
сите му китка щурия 
и свеча му запалия. 
Най-после иде Лиляна, 
у една рука китчица, 
у друга рука свечица, 
на глава цръна шамия, 
момински слъзи си рони 
и милно жално нарежда:
- Стояне, либе, Стояне, 
проклета да е майка ми, 
що ме за тебе не даде!
На груди китка му тури 
и свечица му запали,
от жал си очи заклопи. 
Пружи се Стоян със рука, 
за рука вана Лиляна, 
изпища мома Лиляна, 
от стра вой сръце препукна, 
мрътва си падна Лиляна 
край пръво либе Стояна!
Ка Стоян виде що стана 
от жал му сръце препукна, 
остана той до Лиляна! 
Двамата млади влюбени 
заедно мрътви лежая, 
а стари тио думая:
- Да знаят майки и цел свет 
кой дели млади, е проклет!

за жетва че си стане, 
тегай момите повикай

или житото се поставят пръстен на 
момъка и гривна или пръстен на де
войката. Пръстенът и гривните са 
символи за сключен брачен договор. 
Мссачката трябва да бъде дъщеря на 
живи родители. Засевките започват с 
песен. Сватбените краваи са с изклю
чително богати и красиви релефни 
изображения. Наричат се “кумови 
краваи", "невестини краваи", "мла- 
доженски краваи" или "гълъбник”, 
защото отгоре се слагат птичета от 
тесто.

Сватбеното 
"пряпор", "байрак", се приготвя в до
ма на невестата, или в дома на младо
женеца, а може и в двата дома, след

пченица расна, порасна, 
за жетва пченица стана. 
Стоян момите повика, 
и Лиляна си покани.
Сите си моми дойдова 
пченица да му пожнеят, 
Лиляна мома убава 
не дойде да му помогне. 
Викнал си Стоян, заплакал, 
на татко се е ожалил:
- Учи ме, татко, карай ме 
како да земем Лиляна, 
Лиляна мома убава,
една на татко и майка, 
цръвен трендафил мирисен, 
Лиляна златна ябука, 
Лиляна ягне шарено.
- Учим те, синко, карам те, 
повикай триста майстори, 
направи насред селото

знаме, наричано

като се съединяват в едно, символизи
ращо сватбения съюз. То е бяло или 
червено, а понякога и с двата цвята. 
Закичва се с цвете, на върха се забива 
'позлатена” ябълка (глава лук, чесън) 
и се превързва босилек с червени кон
ни. Вярва се, че тия предмети имат 
магическа сила, даряват здраве и бла
гополучие, предпазват от магии. 
Дръжката на знамето трябва да бъде 
отсечена с един удар, за да бъде вен
чилото само едно. По някои места

Ела се свива превива, 
мома се с рода прощава: 
- Прощавай, родо голема, 
и ти, рожделна майчице, 
ти дето си ме носила
девет месеца на сърце голема чешма шарена,

момите украсяват сватбено дръвце, ц три годшш на ръце! доведи вода студена,
което се предава на кума срещу откуп. в дома на младоженеца свекървата девойки че дойдат

Важен момент е ресането на мо- я посреща с ме() и масл0 или хляб и сите Оввоики ЧС ОоиОат
мата, чрез което се символизира пре- сод За нея се пее като за снаха . от. студена вода Ой наточат,
минаването й от моминство към по
ложение на омъжена жена. Този обред

Невестата трябва да бръкне в белки Лиляна че дойде
воли началото си от доевните славя- “/шщетоза да се приобщи към но- водща да Си Налее, оди началото си от древните иш вия дом Сутринта невестата се от
ми, когато свободната коса е била ^улва, извеждат я на двора под плодно №62(111 Я Зй рука вини, 
символ на_ свободен човек. Славян- дърв(] и булото й се замята на него. дома Я, СШ1КО, доведи 
ската девойка е носела косата си раз- Първия ден тя рИтуално се включва в СЪС тия стомни шапени 
пусната и непокрита, а след омъжва- д0Рашната раб'от/„ с това се утвър-
него - сплетена, което означавало из ждава принадлежността й към този вода студена.
губване на моминството и настъпване дом Сторил е Стоян, направил
на зрелост. Разплитането, миенето и След завършването на всички сват- како 20 татко на\>Чил: 
заплитането на косата стават в деня дени 0бреди младите са официално 
преди венчавката и често са свърза- признати за семейство, което започва 
ни с моминската вечер - последната в св0~ самосТоятелен живот, 
бащиния дом. Замяната на моминска-

мена.

Повика триста майстори, 
направи насред селото
голема чешма шарена, 

В следващия брой: Погребение доведе вода студена,
Записал: 

Александър Младеновга плитка с немоминска е в непосред
ствена връзка с брачния акт в дома
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НФЗ-14 кръгБлестяща игра на сръбските 
волейболистки в Япония Победа за есенната титлаДокосване до 

световния връх
ФК „Пърчевац“ - фК „Балкански“ 1 : 3 (1 : 1)

посреща отбора на “Йедин- 
В последения есенен кръг ство" от Пирот.

От последното гостуване от “Балкански”, 
през есенната част от първен
ството “Балкански" се завърна “Балкански” утре от 13,30 часа 
с три точки. Димитровградча- 
ни пс показаха особено качес
твена игра. След водачеството 
пропиляха няколко голови по
ложения и позволиха па дома
кините да изравнят. До трите 
точки футболистите на “Бал
кански” стигнаха във финиша.

Пирот, 11 ноември 2006 г.
Игрището на “Циглана", зрите
ли - около 100, рефер - Драган 
Чирич от Ниш (7). Голмайсто
ри: Бранкович в 35 за “Пърче- 
вац", а Иванов в 20 и 84 и Став- 
рич в 88 за “Балкански”. Жълти 
картони нямаше.

“ПърчевацПанич 6, Тошич 
6.5, М. Йованович 6.5, Живич 6,
Анджелкович 6.5, Милойкович 
6, Живкович 6.5, Савич 6, Пет- 
рович 6, Бранкович 6.5, Дурми- 
шевич 6.5 и Илич 6.5.

//• С.

Балкански“ лидер
Резултатите в 14 кръг: Ястребац - Лужница 0:0, Омладинац - 

Йединство (БП) 5:3, Пърчевац - Балкански 1:3, Йединство (П) - 
Мрамор 1:0, Наша крила - Будучносг 0:3 (мачът е прекъснат в 42 
минута), Напредък - Пролетер 1:1, Раднички - Алуминиум 0:4 и 
Младост - Пуковац 7:1.
1. Балкански
2. Напредък
3. Ястребац
4. Младост
5. Алуминиум
6. Будучност
7. Пролетер
8. Йединство (П)
9. Лужница
10. Мрамор
11. Раднички
12. Пуковац
13. Наша крила
14. Омладинац
15. Пърчевац
16. Йединство (БП)

В последния есенен кръг на 18 и 19 ноември играят: Пуковац -

V ТЛ ’ I II 9 3 2 27:13 30
4 28 33:6 28
48 2 34:12

36:16
29:13
34:27
24:18
27:28
25:16

28
9 I 4 28

48 2 26
58 1 25

\Л 58 1 25
б8 0 24
44 226
8 21:21 1806^4 32:35

21:38
1685 1ж. '54
150 95

Най-добрите сръбски волейболистки, които иа Световното 
първенство в Япония играха като представителен тим на 

! Сърбия и Черна гора, се докоснаха до самия световен връх в 
женския волейбол! Независимо от това дали са бронзови мс- 
далистки или четвърти в крайното класиране (на полуфинала 
загубиха от бразилките с 1:3, а мачът за третото място беше 
игран, когато “Братство” се печаташе), това е исторически 
успех. В страната на изгряващото слънце новите “любимки на 
нацията” играха блестящо и побеждавайки такива волейбол
ни свръхсили, каквито са националните тимове на Куба и 

I Италия, доказаха, че са силен тим, който в бъдеще равноправ
но ще участва в борбата за медалите на най-големите евро
пейски и световни волейболни състезания.

19:41 1394 1
22:41 8 (-4)1004“БалканскиПегрович 6,

Нацков 6, Бошкович 6.5, Геор
гиев 6, Марков 6.5, Чирич 6.5,
Костич 6 (Ценков 7), Гюров 6.5,
Ставрич 6.5 (Соколов -), Ценич Ястребац, Алуминиум - Младост, Пролетер - Раднички, Будуч- 
6 5 и Иванов 7. ност - Напредък, Мрамор - Наша крила, Балкански - Йединство

Иванов (П), Йединство (БП) - Пърчевац и Лужница - Омладинац.

7 (-1)8:302 102
62 0 12|

Играч на срещата:

Втора сръбска лига-група изток, 7 кръг Новини

Още едно тежко поражение
.Студент“ (Ниш) - БК „Димитровград“ 

88 : 66 (30 : 14; 17 : 13; 17 : 16; 24 : 23)

* След като в 8 кръг пионе
рите и петлетата на “Балкан- |

! ски” бяха свободни, в 9 кръг 
! посрещат връстниците си от от

бора на МСК от Манастирище !
: край Власотинце. Мачовете ще ( 

се играят в неделя.
* Младежкият състав на 

“Балкански” завърши първен- 1 
ството в рамките на Пиротски 
окръг като лидер на таблицата. } 
През тази седмица той изигра и 
мач от първия кръг за купата на 
Сърбия на територията на ФС 
РИС с отбора на “Власина” от 
Власотинце.

* Миналия уикенд се проведе 
първият кръг от кореспондет- 
ската лига на Източна Сърбия 
по стрелба. В стрелбището в 
СЦ “Парк” младите стрелци на 
СК “Граничар” постигнаха 
сравнително добри резултати.

При пионерките Дияна Со
колова събра 179, Снежана Ни
колова също 179, но бе по-слаба 
във втората серия, Йелена То- 
пич 161 и Драгана Николова 130 
точки. При пионерите Милан 
Рангелов спечели 172 точки, I 
Александър Васов 171, Марян 
Миланов 161, Ненад Ставров 
160 и Стефан Маркович 160.

{

БК,
ЮФД - 14 кръг

БК “Димитровград” игра в 
та поредна среща от първен- следния състав: Вельов, Стефа- 
ството. Всичко бе решено през нович 2, Далибор Алексов 2, 
първата четвърт, която дома- Дарко Алексов, Станимирович 
кините спечелиха с 16 точки. 4, Мишев, Андреев 8, Еленков, 
Димитровградчани бяха слаби Андреевич 17 и Радованович 
особено в стрелянето за три 33. 
точки - улучиха само 6 от 30 
шута. В края на мача се сбиха ровград” посреща в пиротска- 
треньорът на домакините и иг- та зала “Кей” отбора на “Нап- 
рачът им Ковачевич. Реферите редък” от Алексинац. 
отстраниха и двамата.

“Димитровград” загуби тре-

“Зелените” разгромиха 

неравноправния си
В следващия кръг “Димит- |противник

* От 44 минута гостите играха с 8 футбо- д. с.
Iлисти.

Босилеградчани разгромиха удари с ръка един футболист на ПредСедаГПеЛЯП1 НД ШК „Цариброд^ 
“Ястребац” от Блаце чак с 9:2 в “зелените”. Във финиша на първо- * „ ИпКиипи*
последния мач, който изиграха то полувреме се контузи и напада- Др<иМН УЮОЦЧиЧ._________________________________
пред своя публика през есенната телят на гостите Урош Трифуно 
част от първенството на Южномо- вич, така че през цялото второ по 
равска футболна дивизия. Гостите, лувреме “Ястребац имаше на те 

Босилеград пристигнаха рена само 8 футболисти, 
без резервни футболисти, в 12 ми- В неравноправната игра през 
нута останаха с един играч по мал- втората част на мача Младост 
ко на терена, а вече от 44 играха са- отбеляза още 5 гола, а пропусна да 
мо с 8 футболисти. реализира най-малко още 5-6 го-

Още във 2 минута нападателят лови положения. През вторите 
на “зелените” Мирослав Георгиев минути Мирослав Георгиев отбе- Председателят на шахмат- класирането на отбора на 7 
откри резултата, а минута по-къс- ляза още 3 попадения, а сред гол- „ия клуб “Цариброд” Драган място е и доволен, и недово- 
но Илия Икич изравни. В 10 мину- майсторите се разписаха и Даниел йовичич след края на първен- лен. Причините за задоволство 
та Михайло Йоич отбеляза и втори Стошич, както и младият Игор ството на Лигата на Централна май са повече, имайки предвид 
гол за “Младост” в тази среща. В Занков, който записа първия си гол _ ГруПа юг каза, че от многобройните трудности, ко-
12 минута “Ястребац” остана с чо- със зелената фланелка, 
век по-малко на терена, понеже "Младост”: Г. Величкович, М.
след един сблъсък с футболист на Васев, М. Николич (от 70'мин. И. П(ютделншпе резултати на
“Младост в наказателното поле Занков), И. в/.с^™в’пБп1®°ииНтпов)’ димитровградските шахма- 
вратарят на гостите Драган Нико- Б Арсич (от 46 мин Д. Дим игров), д (,гй„ Илич спече.
лич получи тежка контузия и беше М. Георгиев, Д. Стошич В. Влади точки от 10 нар-
изнесен от терена, а на негово мяс- миров, Л. Динов и М. Иоич (от 63 ли 6, 5 ю^ Йонич 6, 5
ч°„тНеа ТМИ "ЯстребацД. Николич, Д. Ла- от 11 Ваш^Стояноеич

ремето Иоич и Милорад Николич М. Судимац, М. Здравкович, У. Владаи Игич Ц, 5 0 ,
отбелязаха по един гол и увеличи- Трифунович и Н. Груич. ИаИнТтоимено^/5 от 2
ха преднината на 4:1. Мигове пре- В рамките на последния кръг на Иван Стоименов 1, 5 от г,
ди последния съдийски сигнал на- 18 ноември (събота) босилеград- Сърбислав Минчич 1 от 1.
палателят на гостите Илкич отно- чани гостуват на “Радник Роса” в Драгана Пеич Ранджелович

намали резултата Сурдулица. Мачът започва в 13,30 и Ивица Марков изиграха по
часа. една партия, но не отбеля-

Пет партии са

I

I

1/1 доволни, и 

недоволни
които в

Д.с.
* Владица Владимиров, чет- ; 

въртокласник в босилеградска- ;
на Репуб- I

ликанско първенство по тенис 
на маса за средношколци, което 
миналата седмица се проведе в 
Ковачица. Участието си на пър-

Владица осъществи 
след спечеленото първо място 
на Окръжното първенство, кое 
то миналия месец се провел

та гимназия, участва

ито измъчват отбора, каза той 
и поясни: “Липсваха ни финан-

венствотосови средства, нямаме млади 
състезатели, школа по шахмат 
и клубно помещение. Тези 
проблеми би трябвало да ре
шим през зимната пауза.”

Йовичич сподели, че през 
следващия сезон в клуба очак
ват повече от Владан Игич и 
Анатоли Пецев, както и от но
вия първокатегорник Владица 
Стоянович и добави, че ще се 
положат усилия да се завърнат 
братята Роки и Иван Стоиме
нови, които сега играят в Пи
рот.

във Враня.
Въпреки че в силната конк. 

ренция той не успя да отбележ 
по-значителен резултат, само 
му класиране на република** ;
първенство представлява и
рически успех за босилегр* 
ската гимназия, която досепредставителна^е имала 
ликанско първенство 

спортна дисциплина.
в

во се разписа и 
на 4:2. Преди това в 37 минута от 

беше изгонен халфът на 
като

на

П.л-Г•заха точки, 
предадени без борба.

П.Л.Р. д. с.играта
гостите Деян Судимац, след
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ш албума на наш читателЕ и девет месеца от смърттаТъжен помен
Измина ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта на 
нашия скъп и незабра
вим баща, съпруг, син и 
брат

АСЕН ИВАНОВ
Панихидата ще се състои в съ

бота на 18 ноември от 10 часа на 
гробищата в Димитровград. Ка
ним роднини, близки и приятели 
да ни придружат.

Времето минава, но не може 
да заличи огромната ни болка и 
тъга. Споменът и обичта към не
го вечно ще живеят в сърцата ни. 
Неговите най-мили: синът Са- 
ша, съпругата Ясмина, майка- 

Нада и братът Димитър

Тъжен
помен

Тъжен помен
На 25 ноември 2006 г. се на милия ни татко и дядо 

навършват ШЕСТ МЕСЕЦА 
от смъртта на нашата мила 
майка и баба

а
ДИМИТЪР ТОДОРОВ
Каним роднини и приятели 

да посетим вечния им дом на 
гробището в Димитровград 
на 23 ноември в 14 часа.

Почивайте в мир!

АСЕН
ИВАНОВ АНАСТАСИЯ - НАСТА 

ТОДОРОВА____________
Брате, го

дината е миг, 
мъката - веч- т• Хг Завинаги благодарни: ваши- 

синове Славчо и Петър 
и дъщерята Юла 

със семействата си

на.
теСъдба, ни

ма не знаех, 
че можеш да 
бъдеш жесто-

ш. 1 *х

ка!
На 18 ноември 2006 г. се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА от

смъртта на непрежалимата ми съпругаДимитър със 
семейството

МАРИКА ПЕТРОВА ГЕРОВА 
от Ниш, родом от Сенокос

Панихидата ще отслужим на 18 ноември от 11 
черквата в Димитровград. Каним роднини 

и приятели да присъстват.
Винаги ще мисля за теб с много обич и тъга. 

Почивай в мир!

„Забели
белча
Ком“

сита

Брат и сестра намерени мъртви след седмица
часа вНяма следи от насилие

На 12 ноември в къщата на Ма- дена, а Марика около два дни 
рика Алексова на улица “Добродол- по-късно. Той подчертава, че на 
ски поток” в Босилеград местната братовчедите на починалите, които 
полиция намери труповете на 84-го- присъствали на прегледа, предло- 
дишната Марика и на брат й Занко жил възможността да поискат да 
Алексов (81). След като никой не ги бъде извършена аутопсия на трупо-

Съпругът СлавкоТака казват височани, когато 
падне първият сняг на този връх 
на Стара планина, висок 2 016 м.

Ком се намира на север от 
Висок в чипровско-берковската 
част на Стара планина. Въпреки 
че е в съседната страна, със сво
ята височина и купообразна 
форма той доминира над цялата 
тази част от Стара планина, 
включително и над димитров
градската и пиротската част. 
Впрочем той се вижда от повече- 
то села в района на Висок, а при 
ясно небе дори и от Бурела.

Ком пръв оповестява идване
то на зимата в тези краища. Щом 
се забели Ком след седмица две 
се забелват и селата в полите на 
Стара планина. Така стана и та
зи година - снегът на Ком падна

На 18 ноември 2006 г. се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА от 
смъртта на нашата непрежалимавиждал десетина дни, полицаи от вете, с което да се утвърдят кон- 

тукашния ОВР в присъствие на тех- кретните причини за смъртта, но те 
ни роднини разбили входната врата не приели предложението.

Босилеградчани казват, че доп-

МАРИКА ПЕТРОВА ГЕРОВА 
от Ниш, родом от с. Сенокос

Панихидата ще отслужим на 18 ноември от 11 
часа в черквата в Димитровград. Каним роднини

на къщата им и вътре намерили тех
ните трупове. Братът и сестрата са реди няколко месеца Марика, която 
погребани на 14 ноември в гроби- до пенсионирането си работила в 
щата в Зли дол, откъдето са по по- тукашния Здравен дом, и Занко,

който работил в Македония, са жи-
Във връзка с трагичната случка в веели отделно. След като сестрата 

Босилеград се появиха различни си счупила кълка и станала непод- 
версии за причините и обстоятелст- вижна, братът се преселил в къщата 
вата, довели до смъртта им. Обаче на сестра си, за да се грижи за нея. 
д-р Любен Дойчинов, специалист 
по ургентна медицина в босилег- на на компетентните институции в 
радския Здравен дом, който извър- общината е можала да се предот- 
шил прегледите, казва, че и в двата врати смъртта поне на един от по- 
случая е изключена възможността чиналите е въпрос, който си задават 
от убийство или самоубийство.

- По телата не съществуват ни- тат, че компетентните служби пос- 
какви следи от насилие, а изключе- тоянно трябва да се грижат за са- 
но е и някой от починалите да е бил мотните стари хора в общината, 
отровен, изтъква д-р Дойчинов, чийто брой не е малък.
Занко е починал преди около 7 до 8

и приятели да ни придружат.
Вечно ще те носим в сърцата си!

Опечалени: брат Гроздан Геров, снаха Вера, 
сестри Любица, Цена, Кена и Гана, зетове Тоша, Мики 

и Серж, племенници и роднини

текло.

Дали с по-голяма грижа от стра-
Възпоменание
На 22 ноември (сряда) се навършват 3 ГОДИНИ от преж

девременната смърт на нашия непрежалим съпруг и баща

ВАНЧЕ ВЛАДИМИРОВ 
от с. Църнощица

Със сълзи на очите и дълбока скръб и тъга в 
сърцата ни си спомянаме за теб. Никога няма да 
те забравим!

Поклон пред светлата ти памет!
Скърбящи: съпругата Гордана 

и дъщерята Венка

преди две седмици, а в останала
та част на Висок миналата събо
та. Затова височани не без осно
вание казват: “Какво чекаш, при
бирай дървата, белча забели 
Ком”.

мнозина босилеградчани. Те смя-

ПЛ.Р.Сретен Игов
■ . ?

XX
9 105 6 7 82 3 4Кръстословица 306 1

Съставил: Драган Петров ★ 1312

Тъжен помен
На 18 ноември 2006 г. се навършват 4 ТЪЖНИ ГОДИНИ от 

смъртта на нашия мил съпруг, баща, тъст, свекър, дядо и брат

МОМЧИЛО АНДРЕЕВИЧ - МОНЯ
библиотекар от Димитровград

Казват, че времето лекува, но с времето болка
та се увеличава, а празнината след теб става все 
по-голяма. Почивай в мир!

От най-близките: съпруга Милена, 
син Станимир, дъщеря Милица, зет Влашко, 

снаха Весна, внуци Саша и Милан и сестра 
Оливера със семейството си

ВОДОРАВНО: 1. Мъжко — 
име. 5. Див северноамери
кански бик. 9. Река В Италия. __
11. Мюсюлмански свещеник. 17
12. футболен отбор от __
Италия. 13. Името на тени
систа Сампрас. 14. Петро
лен продукт (сръб.). 15. Село 22 
В Пиротско. 16. Писалка, пе
родръжка. 17. Мярка за ТПгб 
площ. 18. Художествен стил *П 
от края на Възраждането. 55 
19. Малка рекичка. 20. Вид 
колбас. 21. Пакет за изпра- — 
щане. 22. Жълтеникав взрив 
за бомби. 24. Парична едини- _ 
ца в САЩ. 26. Лидерът на 37 
„Нова Сърбия“. 27. Софий
ско радио. 28. Първите две 
букви. 30. Александър Чили- за нравствено поведение. 13. ционал на Аржентина. 27. 
ков. 31. Обреден хляб. 32. Ле- Името на баскетболиста Работилница и приспособле- 
гендарен френски колоездач. Вилфан. 15. Езеро край Субо- ния за ремонт на кораби. 28. 
33. Иван Томов Николов. 35. птица, 16. Белградска журна- Положителен полюс на ба- 
Помещение за кръчма, кафе- листка. 18. Лидерът на терия. 29. Съкратеното 
не и под. 36 Коралов остров. ДХСС. 19. Словенски ак- название на сръбската тай- 
37. Испански футболен от- тьор. 20. Високопоставен на полиция. 31. Пойна птица, 
бор. 38 Град в Банат. функционер на ЕС. 21. Не- 32. И тъй нататък (съкр.).
птпег тггч 1 о 1 „ т подвижни морски жиВотни. 34. Трендафил Лозанов. 35.
ПВЕСНО: 1. Великан. 2. ^ румен Истатков. 24. 12 и 6 буква. 36. Ангел Ива- 

Имсто на актьора Шариф. ^ 25 Баскетболен на. ноВ.
3. Област В Сърбия. 4. Алек
сандър Митков. 5. Матема
тически двучлен. 6. Град в 
ХърВатия. 7. Прибор при ко- ТКалас. 6. Каишка. 12. „Марек“. 14. Симо. 15. Ар. 17. Канал, 
мар. 8. Обединените нации 19. Кариби. 21. Ом. 23. Дакар. 25. Мадам. 26. Лек. 28. Табор. 
(съкр.). 9. Град В Сърбия. 10. 30. Ложа. 31. Един. 33. Намек. 35. Луд. 36. Лил. 38. Накич. 40. 
Остров (хърв.). 12. Правила Ро. 41. ИК.43. Нос.45. „Нолит“.47. Нов. 49. Ват. 51. Белина.

53. Асен. 54. Камила.
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библиотекар от Димитровград
Благодарим ти за любовта и добрината, с коя

то ни обсипваше. Болката ни е неизмерима, но се 
гордеем, че те имахме.

тщ Дъщерята Милица, 
зетът Влашко и внукът Саша

Тъжен помен 
Възпоменание
На 16 ноември 2006 г. се навършиха 21 ГОДИНИ 

от смъртта на

НИКОЛА НИКОЛОВ 
от с. Тънски Одоровци

На този ден ще посетим гроба му в гробището 
в с. Трънски Одоровци и ще положим цветя.

Годините минават, но не заличават спомените 
ни за теб. Ти живееш в мислите и сърцата ни.

Семейство Николови

Решение на кръстословица 305 - Водоравно:
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Манчин рабушКогато синът 

разпитва 

баща си
к,■

{кпеимр
* '' Сто™ тека на Павлиончето и се дзверим

накуде да вачам, оти само преди половин 
чИР/ час с бабуту се издовачамо здравата и я шиб- 

ну вратата и айде у чаршиюту. Ако питате за кво 
се закървимо, одма че ви кажем: за пустете паре! 

Не минуше ни три дни, а нийе сръскамо и двете пензийкт* 
- дай за струю, дай за теливон, дай за водуту, па после: у:- 
ни Манчо това, купи онова, донеси... Веруйете ли писну ми 
вечимка да се распраям за паре. Щом узе пензиюту, и мой- 
ту и ньонюту, от вратата поче кико по спиеак да ми наред- 
жуйе. Я кико млада невеста търчи до там, търчи до чар
шиюту и да не набраям све куде ме прача, кига оточка ме 
запе: куде су ми парете, кико не знайем паре да чувам, са
мо арчим и нищо не мислим, а требе да мислим и за цхр- 
ните дни. Епа що йе млого - млого йе и не вой остадо дъл
жан; реко само се ти утъркольи, а я паре за това че найдем! 
Она грабну тиганят, а я напипа вратата... Пуста сирома- 
щия, а докига?

Тамън се запита, те ти га Минко Голката. Не рече ни по- 
ма'бог, а замаа с рукье:

- Това не може да буде! Йедно с друго не иде...
- Койе бре, Минко?
- Може ли да има богата сиромащия, а?
- Може, защо да не може? Нема паре, ама има богату ду- 

шу, сърце кико планина...
- Остави душуту и сърцето! Кажи ми може ли да буде си- 

ромашан, да не работи, а да арчи паре кока на ньи спи?
- Брееей, не съм чул за теквия...
- Е видиш ли и я не бео чул, ама са свакьи дън гьи слу

шам: щом заоратиш за паре, пищу кико цървици: нема, па 
нема, нема откуде динар да се искара. А само половин час 
по това провучи покре тебе с таксе, замалко да не те очет- 
ка...Па тия автонобили, Манчо, не иду на воду, бензин гъл- 
таю, а знайеш ли колко йе бензинат?

- Чини ми се около осамдесе динара....
- Епа ти пресметни: пет кьила да узнеш, те ти четристо- 

тин динара. Двайеее дъна по леб да купуйеш! Онядан изде- 
ба Вуклю Напингьошевотога и га питам: накуде с колата, 
до Пирот ли? А он ме изгледа кико краза мъртво теле, оти 
нали знайеш до Пирот са идемо само до болницу, па рече: 
“А нейе, слезо до чаршиюту да купим на женуту къибрит!” 
“Па нема ли горе у Строшену чешму?”, питуйем га. “А 
има, ама йе два динара по-скуп!” Я зину, Манчо, нещо да 
кажем, ама думата ми заседе у гърлото кико кошчина, па 
требе да съм искоколил, та он натисну газ ту... Са ми ти ка
жи одека му паре за бензин?

- Па не видиш ли, че спести два динара на къибритат. Оту- 
ва динар, отамо два, три, пет...и те ти возенье без паре...

- Остави майташгьците, Манчо! Сакао да те питам - вечер 
свърчал ли си по кафичите?

- Ете ти йоще йедно двайеее! У тея ли године, а?
- Ма не те питам улазил ли си, а излазил ли си...
- Ква йе разликата?
- Млого голема! Ако си улазил, значи си млад! А ако си 

излазил до ньи, има кво и да видиш!
- Кво?
- Епа излезни довечера и покарай количката на унукато- 

га. Ако найдеш место да гьи паркираш меджу оная колшца 
нанизана йедно до друго кико шушне на низу, че имаш от 
мене почерпушку!

- Па одека на младиньуту паре кига не работе, а?
- И я се питам...
- Слушай Минко, йедно време кига беомо млади нийе из- 

лазеомо у чаршиюту да се порасодимо, най-млого да ни ви- 
де новете панталоне или обуче. Са очите на младите су у 
лъката таксетия. И докига я и ти се питамо и пай питано, 
они, брат ми, си живею животат...

Нека си живею! Ама йоще йеднушка некой почне ли да 
ми пищи дека смо сиромащия, че си събира зубите у кьиб- 
ритарку!

СГ.

- Титко, какви са гия дръвчета?
- Това са, сине, сини сливи, модрици.
- Ама сливите нс са пито сини, вито мод-

- Нс са сини, защото са зелени...
- Тате, когато порасна, аз щс стана ли

ри?

син?
- Няма, сине, да си син!
- Защо Бяла Паланка е бяла, а нашият 

град нс е?
- Нс знам... честна дума нс знам.

.- Тате, има ли нечестни думи?
- Леле, ще бягам от тебе в бял свят 

поради гия твои питанки!
- Тате, а има ли и черен свят?
- Има... в приказките.
- Тате, черно ли е Черно море?
- Мани ме, сине, то е черно, колкото Бя

лото е бяло.
- Не разбирам...
- А бе, думата върви така!
- А как може да върви така, като няма 

крака?Петър Костов Марии Герин

пъти по времето на 
социалистите, а ето 
сега, пред новите из
бори, ще се строи ос
таналата част.

I Предизборен н ьт
Пътят от Долни строи поетапно - по 

Криводол до Изатовци няколко километра и 
| ще влезе в историята то само пред избори, 

като път, който се

3
л.т.

Така стана на два

Властта е без махана 
А народът някак лош стана

На народа трябва възпитание 
ново

Да му се изнесе сериозно слово 
Вместо да стачкува и гълчи 
За него е добре да мълчи

Сатш в:
Беше силен сатирик и опонент 
Срещу властта бунтовник жесток 
Докато не получи луксозен

апартамент
И подобаващ пост висок

Беше рязък и голям сатирик 
Докато не стана малък

Сега плува в тихи води 
Пише лирични песни и оди 
В неговия книжовен опус 
Сатирата му е голям минус

Стария принцип вече не му важи 
Нито му пречат измами и лъжи

прислужник
Сега е струпа па чужда лира 
И герой на собствената си 

сатира
Симеон Костов

М«шсХо?цЯТ01 Манча

*е. & А6, гъррр... Внимание!
1Напоследък и на нас съмна,

"'сега си имаме всичко - 
глигани, вълци, диви кучища 
и друга автохтонна стока.
Блее овцата, пърчи се пърчът:
С нас е “Натура балканика” 
и цяла Европа!
Овчарници, пълни е шути и рогати, 
липсват само автохтонни хора.

—I.

Ура, ура! Авантюра, авантюра...
със старци-селяци и стока нова. 
Малко балканика, а повече “тура”, 
мероприятието дано се “прогура”. 
Кавал свири, козарите пеят, 
пърчът се пърчи, овцете блеят 
С нас е “Не-тура балканика” 
и цяла Европа!

Новица Младеное
V ' V, '
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